KERSTQUIZ
De grootmoeder van het Veeteelt-kerstquizkalf werd in 2000
uitgeroepen tot favoriete stiermoeder van KI-organisatie Alta.
Via Ronalddochter Volmers Ronny stelt Alta een nakomeling
beschikbaar van haar huidige boegbeeld Lucky Mike.

De fraaitypische De Volmer Ronny 31 is de
hoofdprijs van de Veeteelt-kerstquiz 2005

‘E

ven testen of het echt een dochter
is van Lucky Mike.’ Adrion van
Beek, foktechnicus van KI-organisatie
Alta, tilt de staart op van De Volmer Ronny 31 en bekijkt haar spenen. ‘Jawel,
zwart. Meer dan drie kwart van de Lucky
Mikedochters heeft zwarte spenen; het is
echt zijn handelsmerk.’ Van Beek lacht.
‘Maar je ziet Mike ook zo wel terug in het
kalf. Ze is strak in de bovenlijn, sterk ontwikkeld en ze heeft erg veel lengte.’
Van Beek is in de stal van Jan en Willy
Brummelhuis in Laren. Zij fokten het fraai
typische kalf Ronny 31 uit Ronalddochter
Volmers Ronny. Van Beek wist Brummelhuis over te halen om Ronny 31 af te staan
als hoofdprijs voor de Veeteelt-kerstquiz.
Van Beek kent de achterliggende koefamilie als geen ander. De basis van de Ronnyfamilie werd gelegd op het Southlandbedrijf
van zijn broer Johan van Beek in Teteringen. Met achtereenvolgens Abt, Tops, Cleitus, Blackstar, Celsius, Bellwood en Ronald
heeft het kerstkalf ‘een dijk’ van een afstamming.
‘De wil om melk te geven hebben ze allemaal’, aldus Jan Brummelhuis, die zelf inmiddels ook de nodige Ronny’s in zijn tachtigkoppige veestapel heeft. Het verhaal
van Volmers Ronny, de moeder van het
kerstkalf, is bijzonder. ‘Het was onze eerste
investering in topfokkerij’, aldus Brummelhuis. ‘Via een embryo werd ze geboren in

Denemarken en haar eigenaar bood haar
te koop aan. We kochten haar ongezien als
kalf op basis van haar afstamming, waarna we haar huisvestten op het bekende
Deense bedrijf Tir-Ann. Daar werd ze voor
ons gespoeld met Ricecrest Marshall en
Jesther.’ Brummelhuis wilde haar vervolgens naar Nederland laten overkomen,
maar MKZ gooide roet in het eten. In Denemarken werd ze daarop drachtig gemaakt van Lexvold Hershel. Vanwege
haar stamboom zag Alta perspectief in
het testen van Ronny op het testbedrijf en
vlak voor afkalven arriveerde ze uiteindelijk in het Groningse Garnwerd. ‘We zagen Ronny pas voor het eerst toen ze vier
weken aan de melk was op het testbedrijf’, vertelt Brummelhuis.
Door een zware afkalving startte Volmers
Ronny met een lactatiewaarde van 96,
maar toch sloot ze haar lijst af met 128 lactatiewaarde en 87 punten voor exterieur.
‘De Ronny’s willen overleven, dat zit echt in
de familie’, weet Van Beek.
Alta zette inmiddels wereldwijd al zes
proefstieren in van Volmers Ronny. ‘We
hebben veel vertrouwen in de koefamilie
omdat die al eerder Southland Ronny en
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Jan Bobbink: ‘In 2007 gaan we voor een
marktaandeel in Nederland van 20 procent’

Jan Brummelhuis: ‘De Ronny’s willen
overleven’

Beltron opleverde. Daarom bieden we bij
het quizkalf ook een stiercontract aan ter
waarde van 2500 euro’, vertelt Van Beek.
Ook aan vrouwelijke zijde boekte de koefamilie al meerdere (keurings)successen.
Dit jaar werd Ronny 84, een Emersonhalfzus van Volmers Ronny, ingeschreven
met de excellentstatus. Southland Ronny
49 (v. Jolt) ging haar met 91 punten al voor
en werd in 1999 uitgeroepen tot jeugdkampioene van de CR Delta Zuid-Westshow.

gens Bobbink inmiddels tot de vijf grootste wereldspelers op KI-gebied. ’In Nederland hopen we dit jaar een marktaandeel
te halen van 14 procent.’ Het stemt Bobbink tot tevredenheid, maar de lat ligt
nog hoger. ‘In 2007 gaan we voor een
marktaandeel van 20 procent.’
Die verwachtingen moeten waargemaakt
worden door onder meer het Europese fokprogramma waarin jaarlijks 60 stieren
worden getest. In totaal test Alta jaarlijks
210 stieren wereldwijd.
Ook de KI-dienstverlening, die onder zusterorganisatie Tellus opereert, is onontbeerlijk voor de vermarkting van Alta-sperma binnen Nederland. ‘We hebben sinds
kort een landelijke dekking dankzij acht
Tellus-teams en afspraken met vijf onafhankelijke KI-teams’, aldus Bobbink.
Terug naar het fokprogramma. Is een
Europees fokprogramma van 60 stieren
groot genoeg voor de ambities van een
marktaandeel van twintig procent? ‘We
hebben voldoende testcapaciteit, er zijn
geen plannen voor groei. We zorgen voor
een goede bloedspreiding. Na Lucky Leo
kwam Aaron en Addison. Nu is het Jocko
Besne die in ons fokprogramma de rol
van stiervader prima vervult en straks
krijgen we Jesther en Dynasty. Het lijkt
nu al zeker dat Lucky Mike hen in de toekomst opvolgt. Wereldwijd willen we 30
zonen van hem inzetten en ook gaan we
volop werken met zijn dochters.’
Het is duidelijk, voor de winnaar van het
quizkalf De Volmer Ronny 31 liggen gunstige fokkerijtijden in het verschiet.

Alta’s ambitie
Via vaderskant krijgt De Volmer Ronny 31
ook de nodige kwaliteiten mee. Lucky Mike
behoort met 115 voor frame tot de hoogst
scorende exterieurverervers wereldwijd
en was afgelopen jaar de op één na meest
gebruikte stier van Nederland. ‘Sinds Lucky Mike in november 2003 een fokwaarde
kreeg hebben we 280.000 doses van hem
verkocht, waarvan 110.000 in Nederland
en Vlaanderen’, analyseert Jan Bobbink,
directeur van Alta en Tellus. ‘In Canada en
Duitsland is Mike onze meest verkochte
stier.’
KI-organisatie Alta opereert op meerdere
werelddelen, maar is eigenlijk nog een jonge onderneming. Eind dit jaar bestaat Alta
tien jaar in Nederland. Bij de start droeg
de onderneming nog de naam AltaPon.
Wijnand Pon, veehouder en auto-importeur, nam het Amerikaanse bedrijf Alta
over en stampte in korte tijd een volledig
Europees KI-programma uit de grond.
Afgelopen jaar was Alta actief in 45 landen en werden er 5,8 miljoen doses sperma omgezet. Daarmee behoort Alta vol-
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Koefamilie achter Veeteelt-kerstquizkalf 2005 do orregen met keuringswinnaars en stiermoeders
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